Ontmoeting- en activiteitencentrum King Arthur Groep
Molenstraat 8A, 3764 TG te Soest
ocsoest@kingarthurgroep.nl, of 06-37449397 (alleen tijdens openingstijden).
Geopend op:
Maandag tot en met vrijdag 09-17uur
Zaterdag 09.30-14.30 uur

KING ARTHUR GROEP
Vrijwilligers met (beginnende)
vergeetachtigheid en dementie
Hulpmiddelen voor NOP! Soest

Vrijwilligers-maatjes gevraagd
•
•
•
•

Klusmaatjes
Tuinmaatjes
Gastvrouwen/heren
Chauffeurs

Bent u geïnteresseerd in het begeleiden van een van de DemenTalent kandidaten?
Loop tijdens openingstijden bij ons binnen of stuur een e-mail naar
ocsoest@kingarthurgroep.nl

Hulpmiddelen voor Nop! Soest

Houtbewerking

Zie voor meer informatie over het landelijke programma van het DemenTalent project:
www.dementalent.nl

GroenVerbindt

Zorgbemiddeling en administratie:
Astronaut 26C, 3824 MJ Amersfoort
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl

DemenTalent: Passend vrijwilligerswerk voor mensen met
dementie
Een belangrijk doel van het DemenTalent project is mensen met (beginnende)
dementie in hun kracht te zetten door hen passend vrijwilligerswerk te bieden. Het
gaat hier om vitale mensen, nog thuiswonend, maar voor wie de stap naar een
ontmoetingscentrum te groot is of hen niet past. Mensen die dreigen zich te isoleren. Hen actief te laten zijn in de samenleving zal hun sociale netwerk vergroten.
Daarnaast wordt hen een stuk zingeving en autonomie geboden. Dit zal ook een
positieve uitwerking hebben op de mantelzorger.

Heeft u de diagnose dementie of last van geheugenproblemen of vergeetachtigheid,
maar bent u niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten? Wij zijn op zoek naar

enthousiaste “vrijwilligers” met dementie M/V
Elke persoon is anders en heeft zijn eigen voorkeuren en wensen. Binnen het DemenTalent project wordt uitgegaan van uw interesses en talenten. Samen met u zoeken wij een
vrijwilligersfunctie op maat. U staat daarin centraal. De nadruk ligt op wat u wilt en kunt,
en niet op wat u niet (meer) kunt.
Er zijn bijvoorbeeld klussen bij:

• Paardenkamp

Rol King Arthur Groep
Wij zorgen voor voorlichting en het werven van werkgevers en vrijwilligers en maken een goede match tussen de vrijwilliger en de vrijwilligersfunctie. De vrijwilligers worden door ons begeleid en ook de werkgevers kunnen op onze ondersteuning en indien gewenst training rekenen. Wij zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de werkgevers en onderhouden contacten met de mantelzorgers. Begeleiden het proces van aanmelden, intake, geven de koppeling vorm en zorgen er
voor dat het vrijwilligerswerk structureel geïmplementeerd wordt.
Wij beseffen dat de drempel om weer actief te zijn groot kan zijn. Onze ervaring
leert, dat men na het overwinnen van die drempel erg veel waarde hecht aan het
weer bezig zijn. Ook het contact met anderen wordt als belangrijke meerwaarde
genoemd.

Onderzoek VUmc
De vrijwilligers zal gevraagd worden mee te werken aan onderzoek, hiermee dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg rondom mensen met dementie. DemenTalent zal de komende 3 jaar onderzocht worden door de VUmc met als doel inzicht te verkrijgen in de (kosten) effectiviteit en toegevoegde waarde bij ontmoetingscentra, in vergelijking met het reguliere aanbod.
King Arthur Groep faciliteert onderzoekers hun onderzoek te kunnen doen in de
projectgroep, in het ontmoetingscentrum in Soest en in de controlegroepen, de
ontmoetingscentra in Soesterberg en Hilversum.

• Kasteel Groeneveld (Staatsbosbeheer)
• Boerderij Gagelgat
• Belevingstuin Molenstraat
• Hulpmiddelen voor Nop! Soest
• ROC

Vrijwilligers aan het woord
Henk: “Uitdagingen aannemen is denk ik de beste manier om dementie zoveel mogelijk
te minimaliseren.”
Joop: “Ik voel me weer nuttig, ik tel weer me.”
Truus: “De hele dag bezig zijn, dat is het fijne. Want stilzitten en niks hebben, daar kan ik
niet tegen.”
Ben: “Ondanks mijn ziekte kan ik me hier toch nog ontplooien. Ik houd er niet van om op
mijn gat te zitten. Ik wil de wereld bekijken, leren van mijn omgeving. Samen met anderen.”

Interesse?
Stuur een e-mail naar ocsoest@kingarthurgroep.nl of bel 035-2050950.

Financiering
U kunt deelnemen via een beschikking van de Wmo, u betaalt dan een eigen bijdrage aan
het CAK. Ook kunt u particulier deelnemen. De eigen bijdrage is voor de werkbegeleiding,
coaching, organisatie, coördinatie en eventueel vervoer.

